
PIETER LASTMAN EN FRANÇOIS VENANT 

DOOR 

A. BREDIUS en MR. N. DE ROEVER 

ANNEER wij ons verdiepen in de kunstgeschiedenis van ons vaderland 

yen ons rekenschap geven van de hoogte, die de hollandsche school in 't 

midden der zeventiende eeuw had bereikt, dan valt het ons niet zelden 

moeielijk, verblind als we zijn door den glans, die van REMBRANDT, den 

meester, afstraalt, ons te stellen op een onbevangen standpunt bij het 

beoordeelen van kunstenaars, die de eerste schreden hebben gezet op den steeds hooger 

voerenden weg, die naar het toppunt zou leiden, kunstenaars, die door hunne tijdgenooten, 

onbewust van 'tgeen een verdere toekomst baren zou, als vaste sterren aan den kunsthemel 

werden beschouwd. 

Toch zou het onverstandig zijn, om schouderophalend de momenten eener wor- 

dingsgeschiedenis voorbij te gaan en onze aandacht alleen aan het tijdperk der voltooide 

ontwikkeling te wijden. Het is een feit, dat deze niet wordt gekend en op haar standpunt 

gewaardeerd zonder een terugblik op haar verleden. Het komt er nu slechts op aan de 

eigenaardige plaats te bepalen, welke den kunstenaar moet worden toegewezen, die bij 

zijn leven geeerd, gelauwerd en bezongen werd wegens zijne uitnemende talenten, om met 

zijn dood een tijdperk van geheele of gedeeltelijke vergetelheid in te gaan. 

Geen groote naam wordt geheel onverdiend van den tijdgenoot verworven, en zoo 

het ons onbekend bleef, waaraan die te danken was, dan mag het van onzen plicht worden 
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geacht na te sporen, wat daarvan de reden was. Moge het enkele malen de moeite niet 

loonen, in de meeste gevallen zal de uitkomst bevredigend zijn. 
In dien geest is er voor onze kunstgeschiedenis nog zeer veel te doen. Van een 

aantal meesters, die met roem beladen in het graf werden gelegd, is weinig meer dan de 

naam tot ons gekomen. Archieven-onderzoek kan en moet een begin maken, om de 

voorstanders der kunsthistorie op zulke meesters opmerkzaam te maken, en dit is dikwijls 

genoeg om in Musea en bizondere kabinetten de stukken terug te vinden, waarop de 

zooveel juistere waardeering van het nageslacht kan worden gebouwd. 
Van de twee meesters, wier namen boven dit opstel geschreven staan, is de een 

althans bij naam even bekend als de ander onbekend. Bij hun leven echter werden ze 

evenlcnieen geacht. De roem des eersten drong tot onzen tijd door, de tweede werd 

geheel vergeten. Dit hebben echter weder beide gemeen, dat van hun leven weinig of 

niets is geboekt. 

Wij willen trachten in deze leemte te voorzien. Hoofdzakelijk was het ons doel, 
om onze lezers met PIETER LASTMAN bezig te houden, maar de naam van VENANT, die 

met LASTMANS zuster gehuwd was, werd daar te dikwijls bij genoemd dan dat wij ons 

aan den weetgierigen lezer niet de mededeeling verschuldigd zouden rekenen van hetgeen 
over dezen zeker niet onverdienstelijken kunstenaar reeds nu kon worden bekend gemaakt. 

De samenvoeging van beider namen boven dit opstel vindt alleen hierin hare verklaring. 
Het is volkomen onbekend of de een als kunstenaar invloed op den ander heeft uitge- 
oefend of bijgedragen tot de vorming van zijns talent. 

I. - 

PIETER LASTMAN.. 

Ieder, die zich ook maar een weinig met de geschiedenis onzer schilderschool heeft bezig 

gehouden, laat op dezen naam onwillekeurig volgen: de leermeester van REMBRANDT. In de 

allereerstE: plaats dankt hij dan .ook daaraan zijne algemeene bekendheid. Maar niet alleen 

daaraan. LASTMAN nam onder de hollandsche schilders, die uit Italie eene nieuwe kunst- 

richting medebrachten, eene eerste plaats in. VOSMAER, was de eerste, die onzen kunstenaar 

uitvoerig en met groote juistheid kenschetste 1). Wij verwijzen daarom onze lezers naar 

die allerbelangrijkste studie, waarin de geleerde Rembraridt-biograaf ons de ontwikkeling 
des meesters aantoont, en ELSHEIMER als zijn voorbeeld noemt. Inderdaad is deze 

1) Rembrandt, sa vie et ses œuvres (2e uitgave), p. 68-81. 
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schilder van grooten invloed op LASTMAN geweest. Een enkel werk moge meer den 

invloed van CARAVAGGIO verraden 1), in al zijn vroege werken vinden wij een onmiskenbare 

overeenkomst met ELSHEIMERS landschappen en bijbelsche voorstellingen. LASTMAN 

plaatst zijne figuren dan gaarne in een fantastisch Italiaansch landschap, waarin zelden de 

tempel der Sybillen van Tivoli ontbreekt. VOSMAER volgt onzen meester tot in zijne laatste 

jaren en bespreekt dan zijne ,opwekking van Lazarus", in 't Mauritshuis bewaard. Wij 
meenen echter reden te hebben, om te twijfelen of deze schilderij werkelijk van 1632 is, 

omdat wij onder en naast de tegenwoordige handteekening het jaartal 1622 meenden te 

lezen. Wellicht was dit stuk uit het laatstgenoemde jaar, maar werd het tien jaren later 

door den kunstenaar "geretukeerd." 
Het zij ons vergund, hier ook het zeer juiste oordeel van een nieuwen Rembrandt- 

biograaf, den heer E. MICHEL te Parijs, te doen volgen. In de inleiding van zijn onlangs 
verschenen werk 2) van onzen schilder sprekende, zegt hij : 

,,Les tablcaux .... ne justifient gucre la renommee qu'il avait acquise de son 

"vivant. A Rome, il faisait partie du groupe assez nombreux qui gravitait autour 

,,d'ELSHEIMER, et le peintre de hrancfort avait exercé sur lui une grande influence... 

,,Sa facture est lourde, gauchement appuy6e; ses contours sont cernes; sa couleur est 

"bariolee et criarde. Ces d6fauts .... nous les retrouverions chez d'autres Italiani- 

,,sants, chez UYTENDROECK, BRAMER, le.s PYNAS, JACOB et JEAN, chez ce dernier surtout.... 

Wij kunnen ons met deze uitspraak niet in allen deele vereenigen. LASTMAN staat 

o. i. in elk opzicht hooger dan deze meesters. Zijne teekening is zuiverder, zijne com- 

positi6n zijn beter en ook de kleur is meestal minder schreeuwend. , 

Vervolgens komt de Heer MICHEL, tot het vraagpunt: of LASTMAN in het "licht- 
donker" - waarom zouden wij "clair-obscur" of "Helldunkel" niet zoo mogen vertalen ? - 

REMBRANDT niet den weg aanwees ? De Heer VOSMAER meent dit vooral in de,, Geboorte 
van den Zaligmakér" - te Haarlem - te kunnen aantoonen, ja, vraagt zelfs, of de jeugdige 
REMBRANDT niet reeds een terugwerkenden invloed op zijn leermeester heeft gehad ? De 

Heer MICHEL zegt: "Nous remarquerons a ce propos, que ces preoccupations de clair- 

,,obscur, qu'on ne rencontre du reste, que tres-rarement chez lui et seulement dans ses 

,,derniers ouvrages, étaient assez communes a cette epoque et que, comme lui, ELSHEIMER, 

,,HONTHORST et d'autres encore avaient deja essay6 de tirer du mode d'6clairage de leurs 

"compositions des effets piquants et nouveaux .... Les oeuvres de LASTMAN restent 

"donc, malgr6 le bruit qui s'est fait autour de lui, assez insignifiantes ; elles n'auraient 

,,pas suffi pour attirer sur lui l'attention, s'il n'avait b6n6fici6 de la gloire de son illustre 

"eleve. Il faut bien reconnaitre cependant qu'il a exercd sur REMBRANDT une influence 

1) Zoo de Herodias met het koofd vall dell Dooper - te Aschaffenbur, met levensgroote figuren (zie BODE, Studim, blz. 341). 
' 

2) Rembrandt. Par Emile jJ1ïdlel. Librairie de L'Art. Paris, J. Rouam. 1886. 
Wij kunnen de lezing van dit boeiend geschreven boekske niet dringend genoeg aanbevelen De schrijvcr, zelf een 

begaafd kungtenaar, heeft REMBRANDT'S werken grondig bestudeerd, en is geheel op de hoogte van de nieuwste REMBRA1\'DT- 
litteratuur. De prijs. - 5 francs voor het zeer rijk geillustreerde werl: - behoeft niemand af te schrikken. 
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"tres r6elle, et si, comme on 1'assure, celui-ci n'a frequente que pendant six mois seule- 

,,ment son atelier, il ne devait pas cesser plus tard d'entretenir avec lui des relations ... * 
,,et comme preuve de 1'estime ou il le tenait, nous voyons figurer dans son inventaire 

,,deux livres remplis de dessins de son maitre." 

Eigenaardig is het daarentegen, dat wij in den boedel van LASTMAN geen enkel 

werk van REMBRANDT, toen toch reeds in Amsterdam werkzaam, aantreffen. Zou men hieruit 

de gevolgtrekking mogen maken, dat LASTMAN in zijn leerling nog niet het genie bewonderde, 
korten tijd later in de Amstelstad z66 algemeen erkend, dat men op de kantoren van enkele 

notarissen REMBRANDT in officieele stukken een "w y t v e r m a e r Constschilder" 

noemde. 
I Maar ook LASTMAN had in zijn tijd waardeering genoeg ondervonden. Dit bewijst 

ons de lof van zijn tijdgenooten in het epitheton "gerenommeert schilder", dat vaak zijn 
naam vergezelt, doch het meest van al, de weinige regelen, die VONDEL bij zijn beeldtenis dichtte : 

OP 

PIETER LASTMAN, 
den Apelles onzer eeuwe. 

' 

De geest van PETER voer in 't ordineeren speelen, 
En volgde vrouw Natuur op doecken en paneelen, 

Zijn kunstgetuigen. Toon, wie 't oordeel strycken kan, 
Of LASTMAN Fenix was, of RUBENS, zijn genan. 

DE KEYZER heeft hem dus den ommetreck gegeven : 
Maer anders teekent hy zich in zij n kunst na 't leven 1). 

Wat er tot dusver van PIETER LASTMAN'S leven overgeleverd is, wcrd door 

VOSMAER met zorg verzameld en gerangschikt. Weinig tijds later gaf de heer HENRI 

HAVARD een paar bladzijden in zijn ,,1' Art et les artistes hollandais" aan dezen meester 

ten beste, zonder echter nieuwe bizonderheden, als vruchten van zijn nasporingen in ons 

land, aan 't licht te brengen. Wij mogen dit dien in de hollandsche kunstgeschiedenis 

belangstellenden zoon van Frankrijk niet euvel duiden. Eerst ten koste van langdurig en 

aanhoudend archieven-onderzoek worden gegevens verzameld, welke inderdaad tot het 

opbouwen eener levensgeschiedenis kunnen dienen. Wie slechts vluchtig en voor een 

gering gedeelte het eene archief na het andere doorzoekt, moet wel, als de heer HAVARD, 
door het geluk worden gediend, om zoovele inderdaad belangrijke bizonderheden te 

kunnen mededeelen. Waar de gelukster evenwel verduisterde, daar moest de heer 

HAVARD zijnen door een boeienden verhaaltrant geheel medegevoerden en belangstellenden 
lezer in den steek laten. Eensdeels moge dit te betreuren zijn, aan de andere zijde zal 

men moeten erkennen, dat de droefheid het oog niet mag verblinden voor de vele, den 

vreemdeling trouwens zeer vergeeflijke fouten, die den arbeid aankleven van een ieder, die 

met in aantal onvoldoende, of soms niet juist begrepen gegevens, zijn werk begint. 

1) V. LENNEP. Vondel, VI, bl. 34- 
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Men begrijpe ons goed; wij verlangen niet een vonnis uit te spreken over alle 

opstellen, waartoe vooraf niet het uiterste bronnen-onderzoek heeft plaats gehad - onze .. 

ondervinding bewijst ons dagelijks, dat wij zelven dan allerminst het recht zouden hebben 

de pen op 't papier te zetten - maar wij meenen toch, dat men niet te haastig gevolg- 

trekkingen mag maken en aan 't publiek aanbieden, zonder over een zekeren rijkdom van 

gegevens te beschikken. In dien zin gevoelden wij soms minder sympathie voor des 

Heeren HAVARDS arbeid. 

Waar het LASTMAN gold, moest HAVARD - en hij erkent het open en eerlijk - 

putten uit het bovengenoemde werk van VOSMAER. Wat hij er aan toevoegde betrof 

den meester zelven niet, slechts een naamgenoot, van wien 't zelfs niet is uitgemaakt of 

hij tot zijne verwanten behoorde. Voor dezen twijfel hebben wij twee gronden, en in de 

eerste plaats dezen. De naam LASTMAN is een doopnaam, niet ongebruikelijk bij west- 

friesche familien in de vijftiende en zestiende eeuw. 1) Dat zich daarvan patronymica 

hebben gevormd staat vast, maar of wij bij den naam des schilders aan zulk een oorsprong 
te denken hebben is, gelet op de afwezigheid van de s aan 't einde van het woord, voor 

tegenspraak vatbaar. 2) En thans de andere reden. Niet de leden van LASTMANS familie 

in 't algemeen, maar alleen hij en zijn broeder CLAES voerden dien naam, gelijk in de 

achterstaande opgaaf van zijn naaste verwanten blijkt. Uit menig voorbeeld, bereids in 

dit tijdschrift gegeven, mag men afleiden, dat de geslachtsnamen tot in de zeventiende 

eeuw, te Amsterdam nog niet vast waren, en dat het geen al te groote zeldzaamheid is, indien 

een zeker aantal broeders een even groot verschil van geslachtsnamen aanbieden. Of de 

naam LASTMAN aan PIETER van vaders- of voorvaderswege toekwam, of dat hij dien, om 

welke reden dan ook, aannam, konden wij nog niet uitmaken. Ons schijnt het zeker, dat 

zijn vader zich van dezen naam niet heeft bediend. Hij heette PIETER ZEGERSZ en schijnt 
kort voor of juist in den tijd, dat de jonge PIETER als veelbelovend kunstenaar in Italie 

verwijlde, te zijn overleden. '). 

Hij had in zijn jeugd vele jaren een rusteloos leven geleid. Van 1568 tot r 576 
komt hij in de stadsrekeningen als loopende of reizende bode voor, terwijl verschillende 

uitgaafposten bewijzen, dat hij door de regeering der stad naar de vier windstreken werd 

uitgezonden, om belangrijke missiven naar de Zuidelijke Nederlanden en Duitschland te 

brengen, of aan den Prins van ORANJE, aan Bossu of aan Don FERDINAND te overhandigen. 

Blijkbaar werd hem toen van stadswege een woning verstrekt in den St. Nicolaas-toren, 
waar o. a. de oudste in leven gebleven zoon JACOB geboren werd. Inmiddels had hij 

1) 1468. LASTMAN EGBERTSZ. - 1474. CLAES LASTMANSZ., die in 1471 schepen der stad was. - 1475. JAN en DIRK LASTMANSZ., schippers. - 1545. LASTMAN BLOCK. - 1562. LASTMAN LAMBEftTSZ., van Durgerdam, biniien- 
landsvaarder. - 1592. BRFCIIT LASTMANS begr. Niiuwe Kerlc, 18 Nov. 

2) Dat de naam ook als geslachtsnaam voorkomt, bewijst CoRNHLls LASTMAN, eigenaar van een graf, Oude Kerk, 
I532. - CLAES SYMONSZ LASTMAN, van Ransdorp, 1549., - PiEtER LASTMAN, schipper tot Broeck, 1563, 

3) De Begraafboeken van de Oude Kerk, van Augustus 1601 tot Januari 1606 ontbreken. 
Hij mag niet verward worden met zijn naamgenoot, den vader van een der leerlingen van GILLES VAN CONINXLOO, 

die in 1607 nog leefde. Zie Oud Holland III, biz. 44. 
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van de stad een paar winkels aan de vischmarkt in huur. Welke waren hij daar te hoop 
had konden wij echter niet ontdekken. Het reizen moede, zocht hij naar eene rustiger 
betrekking en vond die in het adjunct-bodeambt van de Weeskamer, waartoe hij 17 Februari 

i 576 werd benoemd, om na een groot jaar dienst, den 30 Mei 1577, definitief tot bode te 

worden aangesteld 1). Doch het zou een korte vreugde zijn. Bij den ommekeer van zaken 
in het volgende jaar moest PIETER, u=aarschijnlijk omdat hij het Spaanschgezinde bestuur te 

ijverig aanhing, zijn winstgevend ambt ruimen, dat door de nieuwe regeering met de voordeelen 

er aan verbonden werd toegedacht aan een van de vriendjes, die het in zaken van politieke 
en geloofsovertuiging beter met haar eens was dan hij. 

Dat bodeambt van de Weeskamer was geenszins een betrekking voor den eersten 
den besten. Behalve het eigenlijke bodewerk, hoofdzakelijk in citatien bestaande, was 

er toenmaals nog de werkkring van de latere suppoosten aan verbonden. De bode trad 

dus èn als administrateur van weezen-goederen en als straatvoogd van ongehuwde vrouwen 

of weduwen op. Hieruit sproten de voordeelen. Het is nu ook duidelijk, dat zoo'n bode 

een man van administratieve kennis moest zijn, wiens gegoedheid bovendien waarborgen 
schonk voor het verhaal van eventueele schade aan der weezen bezittingen. PIETER 

ZEGERSZ was dus alleszins in staat de groote costen van zijns zoons kunstreis te dragen. 
Naar welke middelen van bestaan hij omzag, toen hij zijn ontslag van weesmeesteren 

kreeg, weten wij niet. Zijn vermogen zou hem veroorloofd hebben te gaan rentenieren, 
want hij was een kwart tonne gouds rijk, voor een niet gering deel belegd in vaste 

goederen, die hunne rente wel opbrachten. Tot deze vaste goederen behoorde ook het 

reeds in r 587 door hem bewoonde huis in de St. Jansstraat, waarvan wij straks melding 
zullen maken. 

LASTMANS vader was met BARBARA JACOBS gehuwd. Tot welke familie zij 
behoorde bleek ons niet met zekerheid. Wij gissen, dat zij eene dochter van zekeren 

JACOB HARDINGH was, maar dit geeft ons weinig licht, omdat deze naam in de Amster- 

damsche geschiedeniss geen klank heeft. Dit echtpaar testeerde, 22 Juni 1602, voor den 

Notaris GIJSBERTI. Hieruit leeren wij hun zestal kinderen kennen, met name JACOB, 

ZEGER, PIETER, CLAES, DIRCK en AGNIETJE. JACOB, de oudste, die zich later JACOB 
PIETERSZ HARDINGH noemde, was in 15?6 geboren 2), hetgeen ongeveer den tijd bepaalt 

waarop de oude lui in het huwelijk traden. ZEGER, die volgde, en het kunsthandwerk 

van 't goudsmeden leerde, droeg dikwijls den naam van CONINGH, terwijl PIETER en 

CLAES, zooals wij zeiden den naam van LASTMAN of LASMAN - gelijk anderen 

vaak hebben geschreven - voerden. , 

PIETEIt LASTMAN. was geboren in 't laatst van 1583. Dit blijkt uit eene verklaring 
door hem, op den 25 November 16ig, in zijn 36e jaar ("out omtrent 36 jaaren") afgelegd, in 

1) Groot XIemoriaa1 II, bl. 148vo. PIETER CODDE, de grootvader van den schilder kwam in zijne plaats. Zie Oud- 
Holland II, bl. 48. 

2) Blijkens een lijfrentebrief, door zijn vader ten zijnen b ehoeve gevestigd ten laste van de stad Amsterdam. 
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verband met een lijfrentebrief ten laste van de stad, door den vader, op den i December 

1588, ten behoeve van zijn toen 5-jarigen zoon PIETER, gekocht. De Heer VOSMAER zou alle 

recht gehad hebben, om HOUBRAKEN op de vingers te tikken, indien hij inderdaad gezegd had, 
dat LASTMAN in 1562 het levenslicht had aanschouwd; maar dit zegt HOUBRAKEN niet 1). 

Hij cijferde uit, dat onze schilder in i 58 geboren moest zijn, en daarmede was hij al 

even dicht bij de waarheid als de Heer VOSMAER zelf. Het jaartal 1562 wordt dan 

ook niet als geboortejaar van LAST?NIAN, maar als dat van CORNELIS CORNF:LISZ opgegeven. 
Over zijn geboortejaar was men dus blijkbaar vrij goed ingelicht. Na zijn leerjaren aanvan- 

kelijk bij GERRIT PIETERSZ, den broeder van den beroemden SWEELINCK, te hebben 

doorgebracht, vertrok hij naar Italie, waar hij zeker in 1603 en 1604 ver wijlde 2). Na 

een verblijf van enkele jaren, te midden van een kring van kunstenaars, wier namen voor 

een deel met gulden letteren staan aangeschreven, keerde hij in zijn geboortestad terug, 
en we vinden hem tegenwoordig in 't voorjaar van i 607, toen de schilderijen van 

CONINXL00 werden in veiling gebracht.3), Stukken van onzen meester, met dit en latere 

jaartallen gemerkt, zijn dus blijkbaar niet in Italie vervaardigd. In Italie had hij zich beijverd 

in 't wezen der Italiaansche kunst door te dringen, en hij had er de noodige kennis van 

opgedaan, om in latere jaren als keurmeester van Italiaansche kunst te mogen optreden. 

Hij had zich met voorliefde geschaard onder de voorstanders der naturalistische 

school, waarvan CARAVAGGIO de grondlegger was, en had ongetwijfeld veel naar dezen meester 

gewerkt. Toen er nu eens een verschil van meening ontstond, of een aan dien meester toege.. 
schreven stuk waarlijk van zijne hand was, legden eenige te Amsterdam gevestigde 

schilders, waaronder ook LASTMAN, eene verklaring af, dat aan de echtheid van het stuk 

niet viel te twijfelen. Het betrof een doek, door de eigenaars, de erven van den schilder 

LOUIS VINC:ON, in de veiling van den boedel van ABRAHAM VINCK ingestoken. 

Op huyden den 25 Novembris 1619 compareerden: Mrs BERNAERDT VAN 
SOMEREN, out omtrent 47 jaren, WILLEVT VAN DEN BUNDEL, out omtrent 43 jaren, 
PIETER LASMAN, out omtrent 36 jaren, ADRIAEN VAN NYEULANT, ont omtrent 
33 jaren, en LOJYS DU PRE, out omtrent 30 jaren, alle gerenommeerde schilders 
wonende binnen deser stede, my Notario bekent, ende hebben by ware woorden 
in plaetse van eede solemneel ten versoecke van JACOB VAN NYEULANT, als last 
hebbende van FRANCHOYS SEGHERS, wonende tot Antwerpen, getuygt, verclaert 

1) KRAMM was de eerste, die HOUBRAKEN verkeerd las, evenzeer als HOUBRAKEN de eerste was, die LASTMAN 
voor een leerling van CoxrtELrs CORNELISZ, vcrklaarde, op grond van een verkeerde lezing van VAN MANDER. 

Van hoeveel gewicht de juiste kennis van de jaartallen van geboorte en overlijden is, blijkt uit de algeheele 
verwarring, waarvan KRAMM artikel over NICOLAAS en PETER LASTMAN het bewijs geeft. Het zou de moeite niet loonen 
al de onjuistheden en onjuiste gevolgtreklcingen daarin stuk voor stuk aan te toonen. 

De erven van den Heer L. F. ZEBINDE, te Zwolle, zijn in 't bezit van teekeningen uit deze jaren; men verge_ 
lijke een opstel van A. BREDIUS, in Zeitseliriftfiir bildende Iiunst, 1883. 

Ongetwijfeld dateeren uit denzelfden tijd de teekeningen voor een serie van 12 prenten, voorstellende ,,Italiaansche 
kleederdrachten", die wij in eene uitgavc van COVENs en MORTIER (1732-42) op 's Rijks Prentenkabinet zagen. 

3) Oud-Holland III, blz- 48. Hij kocht tocn verwen en schildersgereedschap. Zou men hieruit mogen opmaken, dat 
hij toen pas in 't land tcrug was? 
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ende geattesteert, waerachtich te wesen, dat het stuck schilderij, namentlijck een 
Crxcificx van St. Andries,'t Zvelck bij FRANCHOYS SEGHERS voorn. van PIETER 
DE WIT gecocht is, naer haer getuyges ooch en de beste wetenschap is een principael 
van MICHAEL ANGELO CARAVAGIO, daervoren sy getuygen tselve stuck oock zijn 
houdende, seggende oversulcs tselve stuck een principael van de voorsz. D'ANGELO 
(sic) te wesen. Enz. 1) - 

De schilders teekenen: 

' 

26 November 1610 verklaart Sr. PIETER DE WIT, Coopman, wonende binnen 
deser stede, out omtrent 34 jaren, ten versoucke van JACOB VAN NYEULANDT, als 
lasthebbende van FRANCHOYS SEGHERS, wonende tot Antwerpen, hoe waer es, dat 
omtrent twe jaeren geleden, onbegrepen den juysten tijt, hij getuyge in openbare 
opveylinge ten huyse van wijlen ABRAHAM VINC1?, schilder, van de erffgenamen 
van Louys VINCON za :, schilder, gecocht heeft seecker stuck schilderie, wesende 
een St. Andries Cruânge, twelck bij den vercopers voor principael van MICHAEL 
ANGELS CARAVAGIO vercocht ende bij hem oock voor principael gecocht is geweest. 
Gelijck mede tselve stuck bij de schilders aldaer vergadert, voor een principael van 
de voorsz. D'ANGELO wierde gehouden. 1) _ 

(Get.) PEETER DE WITTE. 

. En andermaal, wanneer er moest beslist worden, of een copie naar CARAVAGGIO, 

gelijk de verkooper voorgaf, inderdaad door denzelfden VIN§oN was vervaardigd, wordt 

een beroep op "het ooch ende wetenschap" van een drietal schilders gedaan, waaronder 

in de eerste plaats onze LASTMAN wordt genoemd, aan wier oordeel de kooper zich 

zal houden. 

1) Prot. Not. W. CLUY'r. 
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Op huyden den 27 February i 63o heeft Sr. CHARLES DE CONINCK, Coopman 
tot Middelborch, vercocht aen JACOB VAN NYEULANT, die in coope aenneempt 
mitsdesen een stuck schilderie, gedaen bij Mr. Louvs VINCON za: naer't principael 
gedaen bij wijlen MICHIEL D'ANGELO DE CRAWACHY (CARAVAGGIO) za: wesende 
een Vytdeeliizge van de Pate7-noste7- aen de Preeckheeren, en dat ter somme van 
600 guldens te betalen binnen 6 weecken oft in 2 maenden ten langsten naerdat 
hem VAN NIEL1LANT 't voorsz. stuck gelevert sal sijn, met deze expresse conditie, 
dat tvoorsz. stuck schilderie sal moeten sijn t'selve stuck t'welk (als geseyt is) bij 
den voorsz. LOUWYS VIN§oN is gedaen, t'weick sal staen ter judicature van PIETER 
LASMAN, ADRIAEN NIEULANT ende FRANCHOYS VEENANT, alle schilders binnen 

. deeser stede, enz. ' j 

Wij mogen hier terloops opmerken, dat de laatste acte de reden van den twijfel aan 

de echtheid van het stuk, in de beide eerste acten genoemd, verklaart. VINCON schijnt een ge- 

lukkig navolger van den italiaanschen meester te zijn geweest - welk een hooge waarde werd 

niet aan zijne copie toegekend! -- en FRAN?OYS SEGHERS was wellicht niet zonder reden 

in de onzekerheid of het door hem gekochte stuk echt was of niet. 

Nauwelijks een tiental jaren na zijne terugkomst in het vaderland had LASTMAN 

zich een eerste plaats veroverd onder de kunstenaars van zijn tijd, en THEODORE 

RODENBURGH roemde hem als een dergenen, op wie de Amstelstad zich mocht verheffen. 

KAREL VAN MANDER had goed gezien, toen hij hem in 1604 als een veelbelovend kunste- 

naar aanw ees ! 

Uit het bekende rijm van den Ridder RODENBURGH blijkt, dat LASTMAN in 1618, 
uit de hiervoren aangevoerde acte, dat hij in 1610 hier ter stede gevestigd was. Voor 't 

oogenblik ontbreekt het ons dus aan gegevens over zijn leven en verblijf gedurende een tijdvak 
van elf 4 twaalf jaren. Wij houden het er wel voor, dat hij sedert 1607 bij voortduring 
in de beroemde koopstad werkte, ') maar het is ook niet onmogelijk, dat hij in dit tijds- 

verloop tijdelijk te Haarlem heeft gewoond, en dat op grond daarvan het bericht in de 

wereld kwam, dat hij een Haarlemmer van geboorte was, en te Haarlem overleed. Bewijzen 
daarvoor hebben wij echter niet gevonden. 

Wij zullen ons die tijdruimte ten nutte maken, om iets over zijne familie te 

vertellen. 

Al spoedig na den dood des vaders schijnt de weduwe met het gezin zich te 

hebben verplaatst naar de toenmaals nieuwe buurt buiten de Oude St. Theunispoort op 
. de Breestraat tegenover de plaats waar DE KEYZER in 1603- 14 de Zuiderkerk bouwde. Daar 

kwam de vrouw, nadat zij 27 April 1624 voor den Not. L. LAMBERTI getesteerd had, op 

1) KItAMM, in voce LuDOVICUS ILINCONITJS, zegt, op gezag van iemand, die 't zou moeten weten, dat hij in 1632 
te Arles overleed. Wij zien hieruit dat hij al voor 16t9 gestorven was. Als er tot in 1632 een schilder Louis VINCON te 
Arles woonde, dan moet het een naamgenoot zijn geweest. 

2) NAGLER verhaalt ook van een vcrblijf te Kopenhaven, waar hij schilderijen voor een kerk zou gemaakt hebben. 
Het verdient opmerking dat op het koninklijh slot FREDERIKSBORG, bij Kopenhaven, zich voor den brand van 1859 
eene "kruisdra?ing'' van zijne hand bevond. Zie VOSMAER, Rembrandt, bl. 477. 
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hoogen leeftijd in December 1624 te sterven. Toen eerst had de scheiding van den tot 

dusver in 't gemeen gehouden boedel plaats. Maar daartoe moesten blijkbaar de roerende 

goederen van de erflaatster worden te gelde gemaakt. Dit geschiedde ten sterfhuize 

op den 19 en 20 April r625'), en nu blijkt het, dat BARBARA bij haar leven "gezworen 

uytdraegster deser stede" was geweest, en dat zij een welvoorzienen inboedel naliet, waar- 

onder zich verschillende schilderijen bevonden, die wij hier opnemen, omdat, zoo wij 
hieronder al niet de eerstelingen van LASTMAN meenen te ontmoeten, wij alle reden 

hebben, om een merkwaardige overeenkomst te zien tusschen de kennelijke voorliefde van 

de moeder voor schilderijen van stichtelijke onderwerpen, en het genre, waarin haar zoon 

hoofdzakelijk werkte. 

Van den eigenlijken inboedel werden de meubelen, het linnen- en beddengoed door 

PIETER en CLAES voor het grootste, door ZEEGER en AGNIETJE voor een geringer, en 

door de kinderen van JACOB voor een zeer gering deel weder ingekocht. 

Wij hebben hier onwillekeurig de namen van de vijf deelgerechtigden genoemd. 
Van de zes kinderen, die in het testament van 1602 genoemd werden dus, was DIRK, v66r de 

moeder overleden zonder afstammelingen na te laten. 

Laat ons bij de overgebleven kinderen even stilstaan, 

Wij noemen in de eerste plaats JACOB, den oudste, die, gelijk wij reeds hiervoren 

zeiden, den naam HARDINGH droeg. Welk beroep hij uitgeoefend heeft weten wij niet; 

het doet hier trouwens weinig ter zake. Ook hij was voor zijn moeder gestorven. Zijne 
vrouw was eene dochter van den bemiddelden metselaar VINCENT CORNELISZ, en schonk 

1) Erfhuizen van de Weeskamer. 
:1 ) VAN MANDER noemt onder de leerlingen van GERRIT PIETERSZ. SWEELINCK ook eenen GOVERT op. Deze kan dus 

een makker van LASTMAN op hun beider meesters winkel zijn geweest. Wij zouden haast durven verzekeren, dat deze 
GOVERT de bekende GOVERT JANSZ. is over wien het een en ander gezegd is in Oud Holland III, bl. 19°. 
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hem zes kinderen, waarvan VINCENT of CENT 1) met allerlei ongelukken schijnt te hebben 

moeten worstelen om, na hoe langer hoe meer op den maatschappelijken ladder gedaald te 

zijn, als arbeider zijn leven te eindigen. Een zijner dochters huwde met den schilder 

CHRISTIAEN STRIEP 2 ). Een ander van JACOBS zonen, hetzij dan PIETER of JACOB, nam wederom 

den naam van LASTMAN aan en werd de vader van MARGRIET LASTMAN, vrouw van 

EUGENIUS FONTEYN, wier portret door LIEVENS geschilderd en door JAN VOS 

bezongen werd ), , 
De tweede der deelgenooten was ZEGER PIETERSZ, ook wel genaamd KONINGH, op 

dat oogenblik reeds meermalen overman geweest van 't goud- en zilversmidsgilde, en 

dus ongetwijfeld een zeer gezeten burger, wonende in de St. Jansstraat,. Hij was geboren 
in i 5?8 en liet uit zijn huwelijk, behalve andere kinderen, ons onbekend, eene dochter 

na, CLEMENTIA, met Mr. DIRK VENNEKOOL, chirurgijn, gehuwd. Uit den inventaris, na 

doode haars mans opgemaakt 4), blijkt dat de volgende stukken haar in eigendom toebe- 

hoorende, in 1664 bij JEAN MEERMAN, haren schoonzoon, bewaard werden. 5) 

"een schilderij, zijnde een Samaritaens vroutje van LASTMAN. 
,,een dito zijnde de balseminge Christi van LAST MAN. . 

"een dito van Sint Laurentius op den rooster. 

,,een dito zijnde de verweckinge van Lasarus door JAN LIEVENSZ. 
,,een conterfeytsel van PIETER LASTMAN. , 
,,een dito van ZEGER PIETERSZ. 

"een dito van ALBERT EGGERICK. 

Deze twee eerste deelgenooten boezemen ons slechts een matig belang in. 

De derde was PIETER LASTMAN, do vierde CLAES PIETERSZ, of liever zijn erfge- 

namen, omdat hij tusschen den dood van zijn moeder en de verdeeling harer nalatenschap 
overleden was. 

Deze CLAES PIETERSZ, die niemand anders is dan de graveur NICOLAES LASTMAN, 

1) CENT JACOBSZ HARDING door zijn ooms BAREND HENDRIKS en ZEGER PIETI:RSZ gestelt op een vlotschuyt, die 
zij voor hem hadden laten bouwen om daarmede zijn voordecl te doen, en door hen lid gekocht van 't Schuitenvoerdersgild. 

Zij hadden daarvoor 628 gl. uitgegeven, waarvoor hij hen schuldbekentenis gaf, ten onderpand stellende zijn aandeel in het 
huis "de antyksche schaer" in de St. Jansstraat, en in het huis daar ,,die drie molenijzers" uythangen, mede aldaar. 

5 Januari 1638. (Prot. Not. L. LAMISRTIL) 
2) Zie Oud Holland II. blz, 217. 
3) VOSMAER, Rembrandt, bl- 75. Deze EUGENIUS FONTEYN belastte zich in 1667 met de zorg voor de aflossing 

van twee der hier aangehaalde lijfrentebrieven. In 1682 wordt CORNELlS l?oNTEyN, ijzerkoof,er, aangehuwde neef van 
GRIETIE THEUNIS (zie geslachtslijst) genocmd. 

4) Blijkens het poorterboek, sub dato i8Apri1 1668, hertrouwde zij met CI3RISTOFrEI. NIARCELIS. koopman van ivIechelen 
s) 14 Februari 1664. Not. J. PE Vos. 
6) Dc beide hier genoemde stukken van LASTMAN worden in den Catal. van zijn werken door VosmeEx niet 

genoemd. Het eerstc was In 1632 in LASTMANS boedel. 
JAN LiEVENSZ opwekking van i azarus. Dit onderwerp schijnt minstens twee malen door LASTMha? geschilderd tezijn 
Portret van LASTMAN, waarschijnlijk dat van THOMAS DE KEYGh:&'8 hand door VONDEL bezongen. Blijkens achter- 

staanden inventaris was 't nog in 1632 in LASTMAN bezit. Zou VONDEL het bij LASTMANS aan huis gezien en onzen 
kunstenaar dus gekend hebben 
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is belangrijk genoeg, al ware het alleen om de groote tegenstrijdigheid der hem betreffende 

berichten, dat wij wat langer bij hem stilstaan. Toen zijn vader ook ten zijnen behoeve 

een lijfrente vestigde op den r s December 1588? was hij twee jaren oud. Hij was dus 

slechts drie jaren jonger dan zijn broeder PIETER LASTMAN, die door de kunsthistorici 

tot dusverre voor zijn vader werd aangezien. Hieruit volgt als van zelf, dat men zijn 

geboortejaar altijd veel te laat stelde. 1) Van het leven van dezen kunstenaar weten wij 

overigens niet veel af. Bij den datum van zijne begrafenis, het eerst door den Heer 

MEIJER gepubliceerd,) kunnen wij nog slechts dit voegen, dat hij ongehuwd, althans 

kinderloos en zonder achterlating eener xveduxve stierf, en dat zijne erfenis door zijn 

broeders en zusters te gelijker tijd met de ouderlijke nalatenschap verdeeld werd. 

Gedurende zijn bijna 39jarig leven heeft hij eenige kopergravures gemaakt, die zijn 

naam als kunstenaar hebben gevestigd. Deze werken zijn niet onbekend. Men kan ze 

beschreven vinden bij KRAMM 3). Bij een dezer moeten wij eene opmerking maken. 

Er bestaat verschil van meening omtrent het jaartal van de gravure van CLAES, 

naar de schilderij van zijn broeder ,,Ch7-istus Í1z den ho,f van Gethsemane". Terwijl de 

een zeide, dat die gravure het jaartal 1648 droeg, meende de ander er 1608 uit te lezen. 

Wie zich echter de moeite geeft de prent zelve te bezien, zal ontwaren, dat er geen t?.viifel 

aan het vroegste der beide jaartallen mogelijk is. 

De Heer J. PH. VAN DER KELLEN, Directeur van "s Rijks Prentenkabinet, had de 

vriendelijkheid ons twee door KRAMM nog niet beschreven werken aan te wijzen : 

I. "Abrahams offerhande", naar eene teekening van hem zelven. 
2. Een prent in "delz G7-ootesi Emblemata Sacra" van Jan Philipsz Schabaelie 

(bij Thymon Houthaeck 1654) tegenover blz. 253 met het onderschrift: 
"Betlzan£a, de plaets daer Jesus met sij'ne disci .pelen diekzvils ter her- 

. berge gecomen is." 
' 

. Buitenlandsche prenten-kenners hebben gemeend, dat zij in hem den vervaardiger 
hadden ontdekt van eenige met kleuren gedrukte prenten. Wij houden het er voor, dat 

hier wederom eene verwarring van personen in 't spel is, en men de eerste proeven van 

den kleurendruk niet aan LASTMAN, maar aan HERCULES SEEGERS moet blijven toeschrijven. 
Inmiddels blijft de reden onverklaard van de zeldzaamheid van zijn graveerwerk. 

Van een kunstenaar, die blijken geeft van vrij groote vaardigheid in de behandeling van 

het graafijzer, mag men niet veronderstellen, dat hij alleen uit liefhebberij heeft gewerkt. 

Wij moeten dus aannemen, dat hij, hoewel voor plaatsnijder opgeleid, door omstandig- 

1) Men vergeIijke wat KRAMM daaromtrent verhaalt. 
2) Oude Kerk 6 Mei 1625. Zie III, blz. 121. 

' 
3) Op 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam zijn de daarbeschreven prenten aanwezig. 
Ik teeken hierbij aan, dat de gravure ",Petrus uit de gevangenis verlost" naar JAN PINAS, ;,de rnarteldood van Petrus" 

, naar GUIDO DE BOLOGNA is vervaardigd. 
De eerstgenoemde prent, benevens "a'e barmharti,ge Saznaritaan'' en de ,?0?'erharade ?an ?Ibraham" zijn er in tweeden 

staat uitgegeven bij C. J. VISSCHEI2: 
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heden genoopt werd een anderen weg uit te gaan, en dan mogen we weder de vraag 

stellen, of die weg hem uit den tempel der kunst voerde, of wel daarheen, maar langs 

een ander pad. 

Bij de bespreking van een schilderij, in den jongsten tijd, van de rariteitenkamer ten 

stadhuize naar het nieuwe Rijks-Museum overgebracht, een schilderij, dat na de onthulling van 

't handschrift van den patricier GERARD SCHAEP, mag worden toegeschreven aan eene samen- 

werking van LASTMAN en NIEUWLAND, uitte de Heer D. C. MEIJER Jr. het gevoelen, dat wij 

in dezen LASTMAN onzen CLAES zouden te herkennen hebben. De Heer MEIJER neemt alzoo 

aan, dat de plaatsnijder ook geschilderd heeft en beantwoordt de zooeven gestelde vraag 
in den tweeden zin. Zonder ons in deze zaak partij te stellen, erkennen wij gaarne, dat 

er op zich zelf niets onwaarschijnlijl:s in steekt. Een aantal kunstenaars, bij ons hoofd- 

zakelijk als plaatsnijders bekend, blijken, nu de archieven beter worden nagespoord dan 

ooit te voren, bij hun leven evengoed geschilderd als gegraveerd te hebben, en zich pro- 
miscue voor schilder en voor plaatsnijder te hebben uitgegcven. Dat CLAES des noods een 

compositie voor een schilderij kon maken bewijzen zijne gravures naar eigen teekening. 

Mogen er geen schilderijen van hem bekend zijn, dit legt geen gedicht in de schaal 

der tegensprekers; van hoeveel andere kunstenaars kan hetzelfde worden gezegd! - 

Niettemin is en blijft twijfel gerechtvaardigd. Er zijn dozijnen van voorbeelden aan te 

halen, van kunstenaars, die hetzij zelven, hetzij door hunne vrowv cn, een handel dreven 

of een nering voerden, die aan het gezin moest opleveren wat p??nseel of burijn niet in staat 

bleek geheel te verschaffen. De schaarscllheid van hun werk wordt duidelijk als wij 

weten, dat A. in zijn winkel achter de toonbank stond, om zijn klanten kruidenierswaren 

toe te wegen of manufacturen af te meten, dat B. in de ,,hangcamer" boven den 

winkel placht te zitten ijverig in de weer om de boeken bij te houden. En zou deze 

oplossing in casu niet even goed mogelijk zijn als de ongetwijfeld zooveel aantrekkelijker 

voorstelling van den kunstenaar, die penseel en palet ter zijde legt, om naar 't burijn 

te grijpen? 
NICOLAES LASTMAN heeft de voortbrengselen van zijn graveerstift zelf geexploiteerd. 

Later kwamen de platen in 't bezit van den bekenden kunsthandelaar en uitgever CLAES 

JANSZ VISSCIIER, die er een tweeden druk van bezorgde. 
De vijfde der deelgerechtigden was AGNIETJE PIETERS, sedert Mei 1625 de vrouw 

van FRANCOIS VENANT, op wie wij zoo aanstonds terugkomen. 
Behalve drie huizen in de St. Jansstraat, waarvan er 66n zeker in de Schoutensteeg 

een achterhuis had, vielen er te verdeelen: een huis in de Taksteeg, een op het Rusland, 
en een op de Breestraat, waarin de moeder overleden was, gelegen naast het huis van 

GEURT DIRKSZ. (VAN BEUNINGEN). Aan LASTMAN werden geen der huizen in de St. 

Jansstraat, maar de beide andere huizen en een derde in 't woonhuis der moeder toebe- 

deeld tot een gezamentlijke waarde van 5300 gl., terwijl hem ook in rekening werd 

gebracht het kostgeld, dat hij en zijn broeder CLAES nog aan hunne moeder hadden 
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moeten vergoeden. Het blijkt hieruit duidelijk, dat de beide kunstenaars tot aan het 

afsterven van hunne moeder ten haren huize woonden. 

Ook werd PIETER LASTMAN toebedeeld hetgeen hij zijner moeder schuldig was 

gebleven voor tin, ten bedrage van 43 gl., benevens een schuldvordering op een tinne- 

gieter voor geleverd tin, ten bedrage van 41 gl. Ook in het lot van een paar andere 

deelgenooten komen dergelijke posten voor 1). Het was ons niet recht duidelijk of 

hieraan eene bizondere beteekenis moest worden toegekend. 
Het schijnt, dat LASTMAN, ook na het huwelijk van zijne zuster en het bijna gelijk- 

tijdig plaats gehad hebbend overlijden van zijn broeder CLAES, in het huis op de Breestraat 

bleef wonen. Aan zijn dienstmaagd kon hij de zorgen voor't huishouden veilig overlaten. 

En daaraan had hij des te grooter behoefte naar mate hij met de jaren meer met ziekten 

en gebreken te kampen had. 

Toen hij den 5 Maart 1628 den notaris LAMBERTI ontbood, om een testament te 

maken ten voordeele van zijn broeder en zuster, onder den last van uitkeering van 3 ioo gl' 
aan legaten aan de kinderen van zijn broeder JACOB, en 100 gl. aan zijn dienstmaagd, 
vond deze hem ,,ziecl; te bedde liggende, doch sijn verstant, memorie ende uytspraeck 
noch wel hebbende". Maar een jaar later, toen dezelfde notaris wederom aan zijn sponde 
verscheen (27 Februari) liet het zich met PIETER LASTMAN vrij wat erger aanzien. De 

notaris verklaarde, dat hij niet alleen "sieck te bedde" lag, maar "becommerlijch was 

sprekende", terwijl de onderteekening duidelijk bewijst, dat hij op dat oogenblik alle vastheid 

van hand miste en waarschijnlijk door een beroerte getroffen was geworden, die hem echter 

het hoofd had helder gelaten. Weinige dagen later (2 Maart) was hij dan ook weder,,kloeck 

ende gesondt geworden", en vond het geraden zijn jongste testament, waarbij hij eenige 

veranderingen in de bepalingen omtrcnt de legaten gemaakt had, uitdrukkelijk te bevestigen. 
In beide testamenten spreekt LASTMAN èn van de goederen van zijne ouders geerfd, 

van de goederen ,,bij hem zelven geconquestreerd". Blijkbaar heeft hij dus niet zonder 

geldelijk voordeel gewerkt. Het was dan ook niet onwaarschijnlijk, dat hij tot geldbe- 

legging een huis, vlak over het zijne gelegen, op den hoek van 't Zuicierkerkhof voor 

.f 3475 aankocht. 2 ) Bij deze acte was CORNELIS DANKERTSZ een van de getuigen, terwijl 

bij de kwijtscheldingsacte voor schepenen als borgen optraden PIETER WIJBIVANTSZ KAN 

en HENDRIK LAERMAN 

Inmiddels was zijne zuster, VENANTS huisvrouw, overleden, en toen hij nu weder op 

het ziekbed geworpen werd, dacht hij over eenige noodzakelijke wijzigingen in zijn uiterste 

wilsbeschikking. Wederom kwam de Notaris LAMBERTI bij den zieke (13 Mei 1632), die 

I) De scheiding is ingeschreven in 't Register van diverse memorien ter Weeskamer No. 3 btz. 218-222. 
. 2) 21 Februari 1631 (Prot. Not. L. LAMBERTI). Acte van kwijtschelding aangehaald door Dr. P. SCHELTEMA 

in Rembrandt, Discoury p. 52. S3. 
3) Niet HENDRIK LASMAN zooals de Heer Dozy opgeeft in het .4rehief voor Ne.c?'erl. Kumtgesdl. VI bIz. 44. 
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nu niet meer in zijn woning op de Breestraat, maar ten huize van zijn broeder ZEEGER 

PIETERSZ, in de St. Jansstraat werd verpleegd. Toen stelde de testateur ZEEGER tot alge- 

heelen erfgenaam in, of bij zijn overlijden zijn kinderen, onder verplichting, om aan de evenge- 

noemde kinderen van zijn broeder JACOB eenige honderde guldens aan legaten uit te 

keeren 1), te vererven van den een op den ander, indien zij kinderloos overlijden zouden, 

en zonder dat deze penningen door eenigen crediteur zouden mogen aangesproken worden. 

Ook de beide kinderen van VENANT werden zelfs nog iets ruimer bedacht. Dat LASTMAN 

er niet zonder gewichtige reden toe kwam, om zoodanig verband op die legaten te leggen 

mogen wij voor zeker aannemen. Zijn neven en nichten, die den naam HARDING droegen, 

schijnen daartoe aanleiding te hebben gegeven, en daar LASTMAN vreesde, dat zij wellicht 

moeite zouden doen bij de Staten van Holland om het verband los te maken, bepaalde 

hij, dat ieder die daarvoor pogingen zou doen het recht op zijn deel zou verliezen. Hetzij 
dat de testateur onaangenaamheden tusschen de familieleden, ten gevolge van deze bepa- 

lingen voorzag, hetzij dat er andere redenen voor waren, nog bij zijn leven besloot hij 

zijnen boedel te laten inventariseeren. Op den 7 Juli 1632, spoedde de Notaris LAMBERTI 

zich naar de Breestraat - alwaar de boedel blijkt achtergebleven te zijn - waar alles in 

LASTMANS afwezigheid, maar in tegenwoordigheid van ZEEGERS vrouw werd opgeschreven. 
Het was een tamelijk wel voorziene inboedel. Wij nemen er hier slechts uit over, wat 

op de kunst betrekking heeft. " 

Drie tronien van BADENS, als Venus, Juno en Pallas. 
Drie lupertgens. 
Een lantschapge van CLAES MOYAERT. 

Galeytgens nae de JONGE VpOOM gedaen. 
Een groot stuck van Daniel in de leeuwenkuyl. ' 
4 evangelisten van JAC. JORDAENS. 
Paulus bekeringh van PŒTER LASTMAN, met ebben lijst) 
Een graflegging van PETER LASTMAN, met een groote ebben lijst ") 
Een crucifix. 
Een conterfeytsel van GOLTIUS. 
Een St. Franciscus van PIETER LASTMAN, met een ebben lijst. _ 
Een boerekermisge van GRIMMER. 
Een lantschapgen van Pr. LASTMAN. 
Zes oude manstronier_. 

_ Een crucifix. " 
Een paertschilderij. 
Een fruytmandge met vogeltgens. 
Een ossenhooft. 

1) ANNA HARDING werd bij ieder Testament meer dan 't dubbel van der anderen portie toegedacht. In 't 
laatste testament wordt de dienstmaagd niet meer genoemd. 

op Iso gl. 
In den boedel van AN DE KOKER, 1644, vondcn wij genoemd: Paull/S,. bekeeritzghe vrcn Laslman", geschat 

a) Beschreven bij VosMAER (I' œuvre de P. Lastman, No. 34.) . 
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Een ront conterfeytsel van Joan van Oldenbarnevel 
Een schilderij van de rijckdom. 
Een lantschap van Tobias van GOVART (JANSZ?) 

1 
. Een fruytschllderij van VAN ESSEN. 

'- Een lantschapgen St. Franciscus van Pr. LASTMAN. 
Een crucifix van Palmhout. 
Een vrouwentronie op een ovael van BADENS. 
Een hontgen van PIETER LASTMAN. 
Een Ste Peter met 't swaert. 
Een groot bancket 
Een contrefeytsel van CLAES LASTMAN. 
Een contrefeytsel van Claes Oom. 
Een hoofgen gedootverft. 
Een out manstronie. 
Een Emaus, gedootverft. 

, LASTMANS conterfeytsel, gedootverft. 
Een cleyn sacrefysie, gedootverft. 
Een vrouwe tronie. 
Een tr onie van Jan Pietersz 2) met 2 pauwtges daerbij. 
Een crucifix van Pr. LASTMAN 3). beyde met ebben lijsten. 't Vroutge aen de put van LASTMAN. - -' 

Een cameeltge van SAVERY. 
Een Tobiasgen van CLAES MOYART. 
Een copytgen van een ram en geyten. 
Een doeckgen van rammen en bockgens. 

' 

Twee ossenhoofden op een doeck. 
Een doodmanstronie van POERBUS. 
Een conterfeytsel van Pr. LASTMAN met een achtkanten ebben lijst. 
Een jongenstronie. 
Een groote Ecce Homo. 
Een Jeronimus. 
Een schilderij van Paulo en Barnabe 4). 
St. Jans doopsel bij LASTMAN gedaen. 
Een Samaritaen bij LASTMAN. 

. 
Magdalena, na JAN TENGNAGEL. 
4 evangelisten, copie nae JORDAENS. 
Een Joseph en Maria met Jesu van LASTMAN. ' 
Een copie nae de graflegging van LASTMAN. 
Een drie coningen 5). . Een schilderij van Jacob. 
Een schilderij van Haman. 

' 

Een luypaertgen met verscheyde beestgens. 
Verscheyde vogeltgens, copie in 66n bortgen. 

1) Dit onderwerp koos ook LASTMAN zich voor een schilderij. 
2) Zou dit het bekende portret van den grooten musicus in de Casselsche gallerij zijn 
3) Beschreven bij VosM??x, I.I. No. 31, 31, of 33. 
4) Vermoedelijk ook van de hand van LASTMAR (zie VOSMAER, 1.1. No. 40). 
5) Id. (zie 1.1. No. 18.) .. 
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Een ossenhooft met 2 honden op een doeck. 
Een hontgen met een lampet, en ander soodanich werck op een doeck. 

Eenige paertshooffde. 
Een pauw, een oude manstronie, een pompoentje, een cocodril, een gaytge. 
Een gedootverft lammetje, een copytge van een pau en pauwinnetge. 
Twee bockgens, een bos druyven, een gansgen, een hontgen, een osgen 1). 
Een cleyn hontge, een hanengevecht, 6 gedootverfde bortgens, eenige gevolde 

doeken, 9 penseelen, een groote lijst. , 
Een geboetseerde tronie van Marco Aurelio. 
2 tronien van playster. - 

- Op 't Canto or..- . 

Een groot kunstboeck met printen. 
' 

Een doos met slechte lack en schoone smalt. 
' 

Een doos vol teyckeningen van peerden met wat andere printen. 
Een deel ro6 (roodkrijt) teyckeninghen van PIETER LASTMAN. 
Omtrent 15o boecken; een pongiaert. 
Verwen, als schoone blauwe assen, schytgeel, slachgout, pinckeler enz. 
Thien boeck met teyckeningen. 
Eenige gedruckte printen; droge verwen, heel schoon lack enz. 
Een roemer gesneden : Altesnet een reys. 

Voorts circa f 2300 aan Obligaties, een quytscheldingh van een huys 
en erve, waerinne Pr. LASTMAN een derde deel toecomt, staende op de 
breestraat naast GEURT DIPChSZ. 

Een oude quytschelding van 't buys "de preeckstoel" met eenige 
papieren. 

Nota: SEGERS vrou meent dat de leste quytscheldingh van dit 

huy tharent is. 

Een quytscheldingh van 2 huysen en erfven staende in de Taksteegh, 
desen boel toebehoorende, vrij en onbelast. 

- Aldus geinventariseert in Amstelredamme desen 7en July 1632 ter presentie 
van JAN HEERTGES en PIETER HULST, getuygen. 

Wij vinden in deze boedelbeschrijving, behalve de gedoodverfde doeken, een elftal 

stukken, grootendeels onbekend, met den naam van den meester genoemd, terwijl er zeker 

nog een aantal onbenaamde schilderijen aan hem zullen toegeschreven mogen worden. 

Wie tot dusverre mocht gemeend hebben, dat LASTMAN alleen zijn werk maaktc 

van historiestukken, waarin een breede plaats aan 't landschap was gelaten, zal thans 

uit 's mans inventaris bemerken, dat hij evengoed dierenschilder was, en dat het "osgen", 
dat REMBRA.NDTS zaal versierde, geenszins het eenige stuk was in dit genre, dat LASTMAN 

op het doek bracht. 2) . 

Of de lijdende kunstenaar wederom van zijne ziekte herstelde zouden wij niet durven 

beweren. Het jongst gedagteekende schilderij op 't oogenblik bekend draagt het jaartal 

1632; maar dit bewijst niets, want het kan zoowel voor als na den 7 Juli van dat jaar 

1) Wellicht het stuk, dat in REMBRANDTS boedel gevonden werd in de achterkamer of zaal. 
2) Deskundigen meenen dat de etsen, die op naam van LASTMAN gaan, gemaakt zijn door VAN NOORT. 
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gedaan zijn. Wat ons aan een lang ziekbed zou doen denken is de omstandigheid, dat 

het grafboek van de Oude Kerk ons meldt, dat zijn lijk uit de St. Jansstraat, hoogst- 

waarschijnlijk dus uit het huis zijns broeders, naar het graf werd gedragen. 
In dat grafboek lezen wij in dato 4 April 1633 : 

,,Pieter Lastman, compt uyt Synt Janstraet, en is andertvier (I% uur) 
"met de groote klock beluyt ............ f 17. 

Het verwondert ons nu waarlijk niet, dat de Heer archivaris van Haarlem de 

begraafboeken dier gemeente voor den Heer VOSMAER doorzoekende, tusschen de jaren 

I6q.o en 165o de teraardebestelling des kunstenaars niet vond opgeteekend. 
Hoe de tijdgenooten over LASTMAN dachten is genoegzaam bekend. 

Toch schijnt zijn roem bij 't groote publiek niet van langen duur te zijn geweest. 
' 

In 1650 mocht nog LASTMAN voor L. VAN DEN BOSCH geen vreemdeling wezen, 
en deze rijmelaar voor twee zijner doeken uitbundigen lof over hebben 1), reeds negen 

jaren later kon JOACHIM OUDAEN getuigen, dat 2) 

"Vergetelheid de naam bedolf ' 

,,Van dees beroemden Konstenaer". 

Wij moeten dit echter niet al te letterlijk opvatten. Bij 't groote publiek moge hij 
over 't hoofd zijn gezien, in de gedenkboeken der kunst- was en bleefhij met eere genoemd. 

Behalve de reeds bekende en de in dit opstel genoemde werken van onzen meester 

teekenden wij nog de volgende aan: 

1610. Inventaris JACOB Hutch THOMASZ. Amsterdam. 
Ee71 keucke1ztje van LASMAN. 

1644. (17 Dec.) Inventaris JAN DE KOOKER. (Taxatie van LUCAS LUCE en 
HENDRIK ULENBORCH) Amsterdam. 

Ee71 Paulus beheer171ghe bij LASMAN . f 15°:- 
I65 2. (13 Juni.) Inventaris CORNELIS GROEN, Amsterdam. 

_ Een schilderij van Loth bij P. LASMAN. 
1652. Inventaris HERMAN VAN DER CEEL. Delft.. 

. Ee71 offerande van LASMAN (wellicht No. 2 van 't 
' werk van LASTMAN bij VOSMAER.) ' 

I 65 5. Inventaris Juffrouw VAN LUCHTENBERG, den Haag. 
Een firi>ic1ysae/ van LASTMAN .... , f 12:- 

1657. (6 Maart) Inventaris Wed. BARENDT JANSZ VAN KIPPEN. Amsterdam. 
Ee7i landtschap van LASTMAN .... f 42 :- 

1666. Inventaris HENRIC BUGGE VAN RING. Leiden. 
. Ee71 Betsabee en David van LASTMAN. (Wellicht 
- No. 10 bij VOSMAER). 

1) Oud-Holland. II, blz. 1'5, n6. 
2) VOSMAER, Rembrandt p. 473. 
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. 1670. (2 October.) Boedelcedulle van Sr. WAESBERGIIE, den Haag-Rotterdam. 
No. 164. Een van P. LASTMAN ...... f 2 :12 :- 

1688. Inventaris ALBERT VAN RUYTENBURGII, gouverneur van Sas 
van Gent, en WILH. ANNA DE NASSAU, den Haag. 

' 
' 

Een Maria bootschap van LASTMAN. (Wellicht hetzelfde stuk . 
, als het volgende). 

1693. 
' 

Inventaris Mr. DANIEL VAN DEN BONT, advocaat, den Haag 1). 
Een E12gelbootschap aa1l Maria door PIETER LASTMAN f 20 :- 

_ II. 

' 

, 
FRANCHOIS VENANT. 

Toen twaalf jaren na VAN MANDERS dood de tweede druk van zijn schildersboek 

vermeerderd met een levensbeschrijving des auteurs het licht zag (16 18), somde de schrijver 
daarvan eenige van CARELS leerlingen op, natuurlijk zulke, die op dat oogenblik tot de 

sterren aan den kunsthemel gerekend werden. Zoo noemt hij o. a. naast de leerlingen 

JACQUES DE MOUCHERON, FRANS HALS, EVERT CRIJNSZ VAN DER MAES, hoewel in de 

laatste plaats, - waarschijnlijk omdat hij de jongste was - de schilder wiens naam wij 
boven deze regelen schreven. Men mag aannemen, dat hij het gezelschap, waarin hij 

genoemd werd, waard was. In 't zelfda jaar stak RODENBURCH den loftrompet over dezen 

meester, maar men vindt 's meesters naam moeielijk onder die uitverkorenen terug, omdat 
Ridder THEODORE, die waarschijnlijk niet het voorrecht had den schilder persoonlijk te 

kennen, zijn naam spelde gelijk hij dien door anderen hoorde uitspreken. Op deze wijs 
werd de naam geboren van een raadselachtigen schilder VAN NANT, waarmede het 

scherpziende oog van DE VRIES zelfs geen raad wist. 

Maar RODENBURGH was niet de eenige, die zich in den naam des kunstenaars vergiste. 
Onder de leermeesters van SALOMON DE KONINGH noemt DE BIE ook FRANCHOIS , 

VERNANDO op, een meester, die niet minder dan VAN NANT tot de geheimzinnige gedaanten 
in de Nederlandsche kunstwereld gerekend wordt. Er is geen twijfel aan of des beroemden 

SALOMONS meester was ons slachtoffer van chronische naamsverbastering FRANCOIS VENANT. 

De eerste berichten over onzen kunstenaar leeren hem dus als een leerling 
van VAN MANDER kennen. Hij was daar vrij jong op den winkel gekomen, want bij 
VAN MANDERS dood was hij nauwelijks vijftien of zestien jaren. Nu wij weten, dat de 

schrijver van 't Schildersboek tot de goede vrienden van PIETER ISAACSZ behoorde, wekt 

het onze verwondering niet, dat wij hem in 1607 als leerling van laatstgenoemden meester 

ontmoetten. 2) 

1) Terzelfder tijd golden v. D. YENNE .f 2. PINAS f 4. GOLTZIUSf4O. HOBBEMA f 20. LuNDENsy?. CORN. 
, AN IIAERLEM f EO. VAN DER POEL f 7. DE HEEM f 45 enz. Taxateur de Constschilder JOIIANNES v. D. BRANDE. 

s) Dud-Holland III blz. 46. 
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Waar de jonge kunstenaar in de eerste jaren, na zijn leertijd bij PIETER ISAACKSZ 
. te hebben volbracht gebleven is, ligt op het oogenblik nog in het duister. Het is niet 

onmogelijk, dat hij Italie heeft bezocht en de school van CARAVAGGIO volgde. Eexst in 

1618 vinden wij hem in Amsterdam terug, ofschoon het waarschijnlijk is, dat hij er reeds 

eenige jaren vroeger gevestigd was. 

FRANCOIS VENANT was in 1591 of 1592 te Middelburg geboren. Zijn vader, die 

denzelfden voornaam als onze schilder droeg, had zich in den aanvang der zeventiencie 

eeuw hier ter stede neergezet en is er tot zijn dood, die korte voor 19 Maart T63i voor- 

viel 1) blijven wonen. Deze FRANCOIS VENANT, de oude, behoorde tot een gezin waarvan 

wij de leden, blijkens het testament van zijne in 1625 te Leiden gevestigde zuster 2), heinde 

en ver verspreid vinden. Behalve FRANCOIS, leeren wij er uit kennen ABRAHAM VENANT, 

te Dordrecht, ANNA de dochter van AMBROSIUS VENANT, te Dusseldorp, benevens 

ADRIAEN DE SCHRIJVER, zoon van ABIGAEL VENANT, en JAN, JACOB en SUSANNA LE 

BLEU, kinderen van LEONORA VENANT, beide vooroverleden zusters der testatrice, wier 

wconplaatsen niet worden opgegeven. 

Onze kunstenaar trad in de kracht van zijn leven te Amsterdam in het huwelijk 
met AGNIETJE PIETERS, de zuster van PIETER LASTMAN, die weinige maanden te voren 

hare oude moeder had verloren en nog in het sterfhuis op de Breestraat tegenover de 

Zuider Kerk woonachtig was. Dit vernemen wij uit de volgende acte van huwelijks- 

inteekening in dato 12 April 1625, ingeschreven in het puiboek, waaruit ons blijkt, dat 

partijen niet tot de hervormde kerk behoorden. 

Compareerden FRANCOIS VENANT, van Middelborgh, schilder, out 34 jaeren, 
geass. met FRANCOIS VENANT, de oude, zijn vader, won. in de Breestraet, en 
AGNIETA PIETERS, van A(msterdam), geen onders hebbende, out 30 jaeren, geass. 
met GIERTIE CORNELIS, haer snaer, won. als voren. ' 

De schilder teekende: 

r..../ 

Wij moeten hier eene enkele opmerking maken. 

Was het huwelijk aanvankelijk niet naar den zin van de betrekkingen der bruid? 

Waarom werd zij bij zoo gewichtig eene gebeurtenis, waarbij wij de partijen in den regel 

door den naasten mannelijken bloedverwant zien bijgestaan, door geen harer broeders 

maar door hare schoonzuster vergezeld? En waarom zou dan VENANT eenige maanden 

1) Hij overleed in een huis bij de St. Anthonispoort en werd begraven in de Nieuwe Kerk. 

2) SARA VENANT weduwe van JASPER WIJNTGENS. Ziekelijk zijnde testeerde zij voor den Notaris E. H. CROON te 
Leiden. De Middelburgsche kunstverzamelaar MELCHIOR WIJNTGENS, van wien VAN MANDER gewaagt, zal wel van JASPERS 
verwanten zijn geweest 
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later zijne vrouw bij notarieele acte 1) gemachtigd hebben, om zonder zijne medewerking 
de scheidingsacte ter Weeskamer te helpen passeeren en over ieders aandeel te loten ? Is hiar 

werkelijk grond, om dit aan te nemen, dan moeten wij er aanstonds toevoegen, dat het niet 

blijkt, dat eene onaangename verhouding lang heeft bestaan. LASTMAN bedacht zelfs in 

een zijner testamenten zijn zusters kinderen beter dan de nagelaten weezen van zijn broeder. 

Evenals de bruid was de bruidegom op de Breestraat woonaclitig, maar aan het einde, 
vlak bij of misschien zelfs in een der huizen van het Leprozenhuis. Daar was hij blijkens 

het register van den 200sten penning in 163 nog woonachtig, en naar 't schijnt woonde 

zijn vader bij hem in. Een van beide, hetzij dan vader of zoon, maar wel vermoedelijk 
de laatste was er niet afkeerig van, om zich in den kerkelijken strijd dier dagen te mengen. 

Wij ontmoeten althans den naam van FRANCISCO VENANT onder de onderteekenaars van 

den volmacht op enkele remonstranten, die de magistraat der stad zouden verzoeken, om 

vrijheid van godsdienst en verlof tot terugkeer der afgezette predikanten. Het wordt nu 

meer dan waarschijnlijk, dat onze kunstenaar remonstrantsch was, en hier mede hebben 

wij de verklaring gevonden voor de afwezigheid van de broeders bij den ondertrouw, 
indien althans ons op verschillende aanwijzingen gegrond vermoeden van andere zijde 
direct zou worden bevestigd, dat LASTMAN en zijn broeders Roomsch-Katholiek waren 

gebleven. VENANTS huwelijk werd met twee kinderen wier namen ons bekend werden 

gezegend. Geen van beiden was het voorbeschikt om een hoogen leeftijd te bereiken. 

PIETER werd den 6 Augustus 1633 en FRANCOIS den 30 September van 't zelfde jaar 
in de Nieuwe Kerk bijgezet. Reeds was de moeder hun voorgegaan. Op den 29 
November 1631 I was de Notaris L. LAMBERTI verschenen aan het huis op de Breestraat 

bij de St. Anthonispoort, en werd in de kraamkamer geroepen, waar hij de vrouw 

des huizes te bed en haar echtgenoot "cloeck ende gesont" aan hare sponde gezeten 
aantrof Zij verklaarden, dat het hun wil was elkaar tot erfgenaam te benoemen, onder 

voorwaarde, dat bij overlijden van den langstlevende, beider zonen PIETER en FRANCOIS 
de nalatenschap zouden beuren. Veertien dagen later was het testament reeds met den 

dood van een der testanten bevestigd. De groeve in de Oude Kerk nam den 13 December 

t631 1 het stoffelijk overschot van de 36-jarige AGNIETJE PIETERS op, nadat de groote 
klok twee uren lang haar droef gebeier had doen hooren. 

Onze schilder had het bovenbedoelde testament "gesterckt" met zijne handteekening, 

I 

1 Prot. Not. LAURENS LAMBERTI. 14 Augustus 1625. 

WAGEN-A.LR, Amsterdam I bl. 497. 
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. die na cenige jaren tusschenruimte een eenigzins ander karakter had gekregen, dan die van 

zijne huwelijksacte vertoonde. 

Volgens de bepalingen van het testament zijner vrouw erfden de beide kinderen 

niets dan hun wettelijke erfportie, bestaande in hun recht op hun moeders aandeel in den 

onver deelden boedel van hunne grootmoeder en van hun oom NICOLAAS. VENANT had 

na den dood van zijne zonen rechtens hunne geheele nalatenschap moeten beuren. Maar 

't schijnt, dat zijn aangehuwde familie redenen vond, om hem te beduiden, dat hij de helft 
van hetgeen hem van vrouw en kinderen was aangekomen aan hen moest afstaan. Zoo 

weinig gewichtig als ons die redenen zouden toeschijnen, zoo overwegend waren ze voor 

VENANT. Hij onderwierp zich aan eene schikking, welke door partijen op den 23 
' 

November 1634 ten overstaan van den notaris L. LAMBERTI werd geteekend. Met eene 

den kunstenaar waardige onbaatzuchtigheid stond hij een waarde van ongeveer vierduizend 

gulden af Dat doet men in den regel niet, als men 't hard noodig heeft, zoodat wij 

hierin het bewijs mogen zien, dat VENANT in goeden doen verkeerde, of althans met zijn 

werk genoeg verdiende, om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

Wel verre van het penseel neder te leggen, bleef VENANT als lid van 't St. Lucas- 

. gilde werkzaam. Het verschijnsel, dat zich helaas maar al te dikwijls voordoet, doet zich 

ook hier weder voor: geen paneel of doek, dat zijn naam draagt, is ons op het oogenblik 

bekend. Zelfs vonden wij in inventarissen en verkoopstaten zijn werken niet vermeld, tenzij 

eene enkele maal in de boedelbeschrijving van MARIA VINGBOONS, huisvrouw van JAN 

WILS d. d. 22 October 1680. Het blijkt, dat dit echtpaar op de zaal van hun huis 

een plaats hadden gegeven aan 
.. "Een dansent vrouwtie van FRANCOIS VENANT." 

Wij weten reeds dat VENANT als kunstenaar een zekere reputatie genoot. Zoo 

zien we hem in 1633 weder optreden met den schilder ISAAC IsAACSZ als taxateurs der 

schilderijen van hun kunstbroeder HANS VAN ESSEN. 

Twee jaren later komt zijn naam nog voor op de lijst der koopers van kunstwerken 

uit den boedel van BERNARD VAN SOMEREN, op den 22 Februari 1635 onder den hamer 

gebracht, en op den 17 Maart van het daaropvolgende jaar wordt het laatst van hem 

melding gemaakt bij de inschrijving zijner begrafenis in het grafboek van de Nieuwe 

Kerk, in dato 17 Maart 1636. Hij woonde toen hij stierf "bij de Leprozen", waarschijnlijk . 
in hetzelfde huis, waaruit hij vrouw en kinderen had zien ten grave dragen. 

. Met zijn stoffelijk overschot daalde zijn roem ten grave. Noch DE BIE, noch 

HOOGSTRATEN, die het dichtst stonden aan zijn tijd, schonken hem hunne aandacht, en van 

de jongere kunstenaars-biografen mocht men niets beters verwachten. 

Moge, nadat het archieven- onderzoek hem heeft doen herleven, het onderzoek der 

Museum-magazijnen thans het werk voltooien, en de kunstkenners in staat stellen deze 

zeventiende-eeuwsche celebriteit weder naar waarde te schatten. 




